קהילת ידידיה
ישיבת ועד מנהל
ט"ו אלול תשע"ח 26.8.18 ,שעה 20:00
פרוטוקול

מיקום הישיבה :מרכז דב ,בניין קהילת ידידיה.
נוכחים
ועד מנהל :רפאל אמלן ,יפה שירה גרוסברג ,קובי איבלמן ,יוני המר-קסוי ,דינה ויינר ,שרה לוין,
מרק רנדר
חברי קהילה :פנינה ארביט ,יהודית ויינר ,פיני לייזר ,חיים ויצמן
ועדת ביקורת :דבורה גריינימן ,שרון אדרי
מנהלת משרד :מרים פיין

דיון

.1

אישור פרוטוקול של הישיבה האחרונה של הוועד המנהל
החלטה :אושר פרוטוקול יולי  2018עם תיקונים של דבורה ושרה.

.2

הליך אישור פרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל

החלטה:
 .1ממועד הפצת הפרוטוקול לחברי הוועד תחול תקופה של חמישה ימים לשם הגשת
תיקונים ,הערות וכד'.
 .2מסמך משולב המכיל הערות ותיקונים אלה יופץ בין חברי הוועד.
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 .3תחול מגבלה של חמישה ימים להגיב .העדר תגובה משמעותה הצבעה בעד אימוץ
הפרוטוקול .במקרה שקיימת סתירה או חילוקי דעות ,המחלוקת תועבר להכרעה
בישיבה הקרובה של הוועד.

.3

מכתב "ברוך הבא" לחברים חדשים ,והצעה לתורנות לאיתור פנים חדשות

החלטה:
 .1הוועד מאמץ את פלייר "ברוך הבא" שהוכן על-ידי שרה לוין ויפה שירה גרוסברג ,כפוף
לביקורת סופית על-ידן )ייתכנו שינויים מסוימים שיופצו(.
 .2הוועד מודה לאלי רנדר ולשלי סלצבורג עבור ההצעות לדרכים להפוך את קהילת
ידידיה למאירת פנים יותר לאורחים ,ומצפה למצוא דרכים נוספות לעשות כן.

.4

חידוש חברות בקהילה ולקחים לקראת השנה הבאה

החלטה:
 .1הוועד המנהל ימנה תת-ועדה )צוות עבודה( לבחון ,ולהציע דרכים לשפר ,את הליך
חידוש החברות.
 .2יש לבקש את האינפוט של חברי הקהילה בעניין זה.
 .3יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לעניינים להלן בטופס חידוש החברות :תאריך לידה;
התראה ,כי בחירת מקום ישיבה היא על בסיס "כל הקודם זוכה" ,ושלא ניתן להבטיח
מקומות מסוימים.

.5

הכנות לחגים

החלטה:
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מרק ויפה שירה יחפשו צוות להקמת הסוכה.

עדכונים לגבי נושאים שונים :וועדת אד הוק ,פרויקט הפטיו ,מבקשי מקלט ,רכזת

.6

הנוער החדשה ,מאגר מידע
החלטה:
 .1לארגן ישיבה לאנשים שהביעו עניין בתחום התמיכה הקהילתית.
 .2לארגן מלווה מלכה לקהילה כולה בעניין כלל הפעילויות.

.7-8

יוזמות חדשות :קשר עם מסגד בית צפאפא ,שבת עברית ,כד'
החלטה:

 .1הוועד המנהל מאשר קיום "שבת עברית" בשבת בראשית.
 .2הוועד מפנה את השאלה של עיתוי הדבר תורה בתפילת שחרית בשבת )לפני או אחרי
קריאת התורה( לוועדת המנהג וההלכה ,לשם גיבוש המלצה.
 .3הוועד מודה לפיני ,חיים וחבריהם עבור יזמתם.

רשמה :שרון אדרי.

